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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และ 2)พัฒนา
แนวทางการบรหิารวชิาการดา้นการจัดการเรียนการสอนโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานของโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศกึษา สงักัดสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา รอ้ยเอด็ เขต 1 การวจิยัแบ่งเปน็ 2 ระยะ 
คอืระยะที ่1 ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคก์ารบรหิารงานวชิาการดา้นการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร จำานวน 39 คน ครผููส้อน จำานวน 259 คน รวม 
298 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ระยะที่ 2 แบ่งเป็น 2.1) การศึกษาการบริหาร
วชิาการดา้นการจดัการเรยีนการสอนโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานในโรงเรยีนทีม่วีธิปีฏบิตัทิีด่ ี(Best Practice) 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร้อยเอ็ดวิทยาลัยและโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด รวม 8 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 2.2) การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการด้าน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพปัจจุบันการบริหารวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำาดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ด้านการดำาเนินการเรียนการ
สอน ดา้นการดำาเนนิงานธรุการของการจดัการเรยีนการสอน ดา้นการเตรยีมการจดัการสอน ดา้นการจดั
สือ่การสอนและเทคโนโลยี และด้านการวัดและประเมนิผลการสอน สว่นสภาพทีพ่งึประสงคโ์ดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการดำาเนินการเรียนการสอน 
ด้านการจัดสื่อการสอนและเทคโนโลยี ด้านการดำาเนินงานธุรการของการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
วัดและประเมินผลการสอนและด้านการเตรียมการจัดการสอน
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2. แนวทางการบริหารวชิาการดา้นการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สรุปได้ดังนี้

1) ด้านการวัดและประเมินผลการสอน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ประชุมวางแผนเพื่อกำาหนด
ระยะเวลาดำาเนนิงานการวดั และเปดิเวทเีสวนารบัฟงัความคดิเหน็จากผูป้กครองและชมุชน จดัทำาแผนการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนตามรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 2) ด้านการจัดสื่อการ
สอนและเทคโนโลยมีีแนวทางการพฒันาดงัน้ี กำาหนดแนวทางในการจดัซือ้วสัดุ อปุกรณ ์สือ่การเรียนการ
สอนใหเ้พยีงพอตอ่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ส่งเสรมิให้มกีารระดมทรพัยากรเพือ่การศึกษาตลอด
จนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) ด้านการเตรียมการจัดการสอนมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
จัดให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำาแผนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ร่วมกันวิเคราะห์สภาพ
ปญัหาและความตอ้งการของชุมชนและท้องถิน่ เพือ่นำามาจดัทำาหลักสตูรสถานศึกษาจดัทำาแผนยกระดบั
คุณภาพผู้เรียน และการดำาเนินการจนส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้น 4) ด้านการดำาเนินงานธุรการของ
การจดัการเรยีนการสอนมแีนวทางการพฒันาดงันี ้กำาหนดแนวนโยบายและวางแผนการจดัการเรยีนการ
สอน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ให้ความเห็นชอบในการจัดทำาหลักสูตรและเสนอผลงานจัดการเรียนรู้ต่อฝ่ายต่างๆ ของชุมชนเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกภาคเรียน 5) ด้านการดำาเนินการเรียนการสอนมีแนวทางการ
พัฒนาดังนี้ ดำาเนินการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระดมทรัพยากร
จากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระหว่างสถานศึกษา 
ประชาชนและ ส่วนกลาง

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทาง, การบริหารสถานศึกษา, การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน

Abstract

This research aimed to 1) study current and desirable situation and 2) develop of 
the academic administration in case of teaching and learning management on school -based 
management of extended-school under the office of Roi-Et primary education service area 
1.The research was divided into three phases: Phase 1, study of the present and desirable 
academic management of teaching and learning using the school as a base. The sample 
consisted of 39 administrators, 259 teachers consisted 298 people. Materials used in 
the research were questionnaires. Phase 2, such as 2.1 study of academic administration 
of teaching and learning management using the school as a base of schools with good  
practices (Best Practice). Data providers included school administrators and teachers were 
eight people. Materials used in research, including interviews. 2.2 A study of development of 
the academic administration in case of teaching and learning management on school -based 
management of extended-school under the office of Roi-Et primary education service area 
1. Evaluators were the 5 experts. Materials were evaluated form. Statistic for data analysis 
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used percentage, mean and standard deviation. The research found that

1. The current of academic teaching and learning using the school as a base  
management of extended school under the office of Roi-Et primary education service 
area 1 was at a moderate level. Sort by the average of descending rating included the  
implementation of the teaching of the administration of education, the preparation of the 
instructional materials, technology and the measurement and evaluation of teaching. The 
overall of desirable condition was excellent. The average arranged from highest score to the 
least score such perform of teaching, teaching media and technology management, functional 
instruction management, measurement and evaluation of teaching and the preparation and 
training management. 

2. Summarized of development of the academic administration in case of teaching 
and learning management on school -based management of extended-school under the office 
of Roi-Et primary education service area 1 as follows: 1) the measurement and evaluation 
of teaching: The development used the plan meeting to define the period for measurement 
action and used the forum for comments by parents and community. There was a making 
evaluation plan to measure and evaluate the students on the course in accordance by using 
the education standard. 2) In case of the preparation of teaching materials and technology,  
using the development by follow a set of guidelines on the procurement of materials,  
equipment and teaching materials to supply the teaching activities. Encouraged the mobilization 
of resources for education furthermore guest lecturers and knowledge local teachers. 3) In 
case of the teaching preparation, used development manner by the each department making 
the individual learning guidelines to plan for learning by focusing on the learners importantly. 
Associated on problems analyze and needs of the local community and to be prepared 
school curriculum . 4) In case of operational support of teaching and learning, there were 
followed development a set policy and planning for teaching and learning. Create a network 
of cooperation between teachers, parents, community and other organizations. Both public 
and private sectors exchanged information for teaching and learning. There were allowed 
school board to approve the curriculum and presentation of learning the different factions 
of the community to exchange knowledge and solve problems together on every event  
of teaching semester accordingly. 5) In case of the teaching implementation, using  
development of the teaching implementation by forms of networking mobilization cooperation 
and resources from all sectors to support teaching and learning opportunities for school board 
to participate in up to date and there were development of teaching by the learning activities 
that allow scholars or local wisdom person took a part teaching. There was opportunity to 
check and balance between public education and public on the power of each other.

Keywords: development instruction, school management, teaching and learning by  
school-based
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บทนำา

การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่เป็น
ภารกิจหลักของสถานศึกษา มีขอบข่ายครอบคลุม
งานดา้นการจัดการเรยีนการสอน  อนัประกอบดว้ย
การดำาเนินงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการ
เรยีนการสอน การเตรยีมการจดัการเรียนการสอน 
การจัดสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี และ
การวดัผลและประเมนิผลการเรยีนการสอน ซึง่การ
บรหิารงานวิชาการด้านการจดัการเรยีนการสอนนัน้
ก็เป็นไปส่วนที่สำาคัญอย่างย่ิงในการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพและประสทิธภิาพ
การศกึษาของผูเ้รยีน อนัจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ก่
ผู้เรียนโดยตรง อีกทั้งยังสามารถสะท้อนคุณภาพ
การศกึษาของชาตไิด ้ซึง่ในการบรหิารงานวชิาการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนน้ีจะต้องอาศัยหลัก
การของโรงเรียนเป็นฐาน สถานศึกษาจึงสามารถ
บริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน (School 
– Based Management: SBM) เป็นรูปแบบการ
บริหารที่มกีารกระจายอำานาจการบริหารจากส่วน
กลางหรือเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา
โดยตรง ให้สถานศึกษามีอำานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จ มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจใน
การบริหารในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
สถานศกึษา ทัง้ดา้นหลกัสตูรดา้นงบประมาณ การ
บริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้
สถานศกึษามอีสิระ มคีวามคล่องตวัในการบรหิาร
งานด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทัว่ไป โดยอยูบ่นพืน้ฐานการ
บรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน 5 ด้าน คือ 1) หลกั
การกระจายอำานาจ 2) หลกัการมีสว่นรว่ม 3) หลกั
การคืนอำานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน 4) หลัก
การบริหารตนเอง และ 5) หลักการตรวจสอบ
และถ่วงดุล เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและให้มีการบริหารในรูปคณะกรรมการ
โรงเรยีน ซ่ึงประกอบด้วย ผูบ้ริหารโรงเรียน ตวัแทน

คร ูผูแ้ทนชมุชน โดยมคีวามเชือ่วา่การตดัสนิใจทีด่ี
ทีส่ดุเกดิจากการตดัสนิใจของคณะบคุคลทีอ่ยูใ่กล้
ชดิ และมีส่ว่นเกีย่วขอ้งกบันกัเรยีนมากทีส่ดุ (อทุยั 
บุญประเสริฐ. 2542: 1-3)

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานรอบแรก (พ.ศ. 
2544 - 2548) ของสำานักงานประเมินมาตรฐาน
การศกึษา (สมศ.) พบวา่ดา้นผูบ้รหิารขอ้ทีย่งัไมไ่ด้
มาตรฐานคอื การบรหิารงานวิชาการโดยเฉพาะการ
มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อ
การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (สำานักงาน
ประเมินมาตรฐานการศกึษา. 2549: 1) สำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
นั้น ประกอบด้วยโรงเรียนจำานวน 236 โรงเรียน 
และในจำานวนนี้ 63 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา รับนโยบายทางด้านการ
จัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด มีการจัดทำา
หลักสูตรสถานศึกษา วางแผนกลยุทธ์และดำาเนิน
งานดา้นการบรหิารจดัการ โดยมนีโยบายดา้นการ
ศกึษาทีส่ำาคญัคอื การดำาเนิน งานเพือ่ยกระดบัผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่ายโรงเรียนเป็น
ฐาน ผสานการนเิทศตาม ทัง้นีก้ระทรวงศกึษาธกิาร
ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพภายในปี พ.ศ. 2561 แม้ว่าใน
ปจัจบุนัสงัคมไทยอยูใ่นยคุขอ้มลูขา่วสารไรพ้รมแดน 
เทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้า แต่คุณภาพการศึกษา
พื้นฐานของไทยกลับเรียกได้ว่าถึงขั้นที่ตกต่ำา จาก
การทดสอบ PISA ยังพบว่าเด็กไทย 74% อ่านไม่
ออก อ่านแล้วตีความไม่ได้ วิเคราะห์ความหมาย
ไม่ถูก (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี2555: 244-246) แม้แต่การดำาเนินการ
ดา้นการบรหิารวิชาการและการจดัการเรยีนการสอน
ในปัจจุบัน ก็ยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร เนื่องจาก
ยงัขาดความพรอ้มดา้นการบรหิารงานวชิาการดา้น
การจดัการเรยีนการสอน ทีจ่ะยกระดบัผล สมัฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระในเกือบทุกโรงเรียน 
อีกทั้งในการปฏิบัติจริงผู้บริหารและครูยังคงยึด
ติดกับแนวคิดในการบริหารตนเองเป็นหลัก ทำาให้
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เกิดความขัดแย้งระหว่างครูกับผู้บริหารและคณะ
กรรมการสถานศกึษา รวมทัง้คณะกรรมการสถาน
ศกึษายงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการศกึษา 
ทำาให้ขาดความม่ันใจไมก่ลา้คดิ กลา้ทำา กลา้ตดัสนิ
ใจ อำานาจการตัดสินใจต่างๆ ยัง คงอยู่ที่ผู้บริหาร
เหมือนเดิม ทำาให้การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ดว้ยเหตผุลทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตนั ผูว้จิยัจงึ
มีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงคข์องการบรหิารวชิาการดา้นการจดัการเรยีน
การสอนโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน เพือ่แก ้ปญัหาและ
หาแนวทางการพฒันาและสง่เสริมงานวชิาการ เพ่ือ
ให้การการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลตอ่เด็กโดยตรง เกิดความรกัสมัคร
สมานสามัคคีของครู ผู้บริหาร บุคลกรในโรงเรียน 
และชุมชน อนัจะสง่ผลตอ่ความเจรญิของชาตต่ิอไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงคก์ารดำาเนนิงานวชิาการดา้นการจดัการ
เรียนการสอน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1

2. เพือ่พัฒนาแนวทางการบรหิารวชิาการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดั
สำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา รอ้ยเอด็ 
เขต 1

ขอบเขตของการวิจัย

การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้ำาหนดขอบเขตการ
วิจัยออกเป็นระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 ศกึษาสภาพปจัจบุนั และสภาพ
ทีพ่งึประสงคก์ารดำาเนนิงานวชิาการด้านการจัดการ
เรียนการสอน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1

1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 1.1.1 การบริหารวิชาการด้านการ
จัดการเรยีนการสอน ประกอบไปด้วยการดำาเนินงาน 
ธุรการด้านการจัดการเรียนการสอน การเตรียม
การจัดการเรียนการสอน การจัดส่ือการเรียน
การสอนและเทคโนโลยี การดำาเนินการเรียน 
การสอน และการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอน 

 1.1.2 การบริหารวิชาการด้านการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชโ้รงเรียนเปน็ฐาน ไดแ้ก ่
การกระจายอำานาจ การมีส่วนร่วม การบริหาร
ตนเอง และการตรวจสอบและถ่วงดุล   

1.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 1.2.1 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 63 คน และ
ครู 1,093 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 รวม 
1,156 คน

 1.2.2 กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้กผู่บ้รหิารสถาน
ศกึษาและคร ูในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 กำาหนดรวม
ทั้งสิ้น จำานวน 298 คนโดยใช้การเทียบประชากร
ทั้งหมดกับตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling technique)  

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
งานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ร้อยเอ็ด เขต 1

2.1 การศึกษาการบริหารวิชาการด้าน
การจัดการเรยีนการสอนโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานใน
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โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จำานวน 
2 โรงเรียน

 2.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษา
โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้าน
การบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน (School-Based 
Management) ศึกษา สภาพปัจจุบันและสภาพที่
พงึประสงคข์องการบรหิารวชิาการดา้นการจดัการ
เรียนการสอน ตามรูปแบบโรงเรียนเป็นฐาน

 2.1.2 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู จากโรงเรยีนท่ี
มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ซึ่งได้มาโดยการ
เลอืกแบบเจาะจง 2 โรงเรยีนได้แก ่โรงเรยีนรอ้ยเอด็
วิทยาลัยและโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด แบ่งเป็น ผู้
บริหารสถานศึกษา 2 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2 
คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 คน และครูผู้
สอน 2 คน รวมเป็น 8 คน

2.2 การพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
วชิาการดา้นการจัดการเรยีนการสอนโดยใชโ้รงเรยีน
เป็นฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1

 2.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 รา่งการพฒันาแนวทางการบรหิารงาน
วชิาการดา้นการจัดการเรยีนการสอนโดยใชโ้รงเรยีน
เป็นฐาน ประเมินความเหมาะสม และความเป็น
ไปได้ของแนวทางการบริหารงานวิชาการด้านการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 2.2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งหมด 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท /
ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา

 2. มีวิทยฐานะชำานาญการพิเศษ 
ขึ้นไป

 3. มีประสบการณ์ทางด้านการ
บรหิารของสำานกังานคณะกรรมการสถานศกึษาข้ัน 
พื้นฐาน   

 4. เปน็ผูบ้รหิารหรอือดตีผูบ้รหิารและ
มปีระสบการณเ์กีย่วกบัการบรหิารหรอืการจดัการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 10 ปี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้
วจิยัไดใ้ชก้รอบแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ได้แก่ เสน่ห์ ขาวโต (2550) นวพร นุ่นหลักคำา 
(2557) และพัฒน์นรี ศรีสุข (2557) มาเป็นก
รอบแนวคิดประกอบการวิจัยครั้งนี้

2. การบริหารงานวชิาการดา้นการจัดการ
เรียนการสอน ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธวัชชัย ตั้งอุทัย
เรือง (2557) จรุณี เก้าเอี้ยน (2557) และสมจิต 
จันทร์ฉาย (2557) มาเป็นกรอบแนวคิดประกอบ
การวิจัยครั้งนี้

วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะท่ี 1 ศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพ
ทีพ่งึประสงค์การบรหิารงานวชิาการดา้นการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร ครโูรงเรยีน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1 ผูบ้รหิาร 63 
คน และครู 1,093 คน รวม1,156 คน

1.2 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
และครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ 
เขต 1 จำาแนกเป็นผู้บริหาร จำานวน 39 คน ครูผู้
สอน จำานวน 259 คน รวม 298 คน ใช้การเทียบ
ประชากรทัง้หมดกบัตารางกำาหนดขนาดของ Kre-
jcie and Morgan และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่ง 
ชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling technique)

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ระดับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ เป็น
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของ (Likert Type) 5 ระดับไดแ้ก ่มากท่ีสดุ 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จัิยไดด้ำาเนนิ
การเกบ็ขอ้มลูโดยเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง และ
บางส่วนส่งแบบสอบถามไปที่สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำาแบบสอบถามทั้งหมดหา
ค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป โดยหา ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
แบบสอบถามในแต่ละด้านแต่ละข้อและวิเคราะห์
จัดลำาดับความสำาคัญความต้องการจำาเป็นโดยใช้
สูตร PNI modified ของ นงลักษณ์ วิรัชชัย และ
สวุมิล วอ่งวาณชิ (สวุมิล วอ่งวาณชิ. 2550: 279)

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
งานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน

2.1 การศึกษาแนวทางการบรหิารวชิาการ
ด้านการจดัการเรยีนการสอนโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน
ในโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) 

 1. กลุ่มผูใ้หข้้อมลู ไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถาน
ศึกษา จำานวน 2 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จำานวน 
2 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำานวน 2 คน 
และครูผู้สอน จำานวน 2 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียน
ทีม่วีธิปีฏบิตัทิีด่เีลศิ (Best Practice) รวมเปน็ผูใ้ห้
ข้อมูล 8 คน จาก 2 โรงเรียน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานที่มีค่าสูงมาใช้ในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้

ดำาเนนิการโดยนดัหมายวนัเวลาและสถานทีไ่วล่้วง
หน้ากับผู้ทรงคุณวุฒิ

 4. การวเิคราะหข้์อมลู ผูว้จิยัวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยการสรุปประเด็นการ
และนำาเสนอโดยการพรรณนาวเิคราะห ์(Descrip-
tive Analysis)

2.2 การพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
วชิาการดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้รงเรยีน
เปน็ฐานของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1

 2.2.1 ขั้นตอนดำาเนินการ

 1) นำาผลการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้าน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 2) รา่งการพฒันาแนวทางการบรหิาร
งานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (จัดทำาคู่มือการใช้)

 3) ประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของการพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
วชิาการดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้รงเรยีน
เป็นฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน

 2.2.2 เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูเปน็แบบประเมนิความเหมาะสมและความเปน็
ไปได้ของการพฒันาแนวทางการบรหิารงานวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

 2.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป โดย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 

สรุปผลการวิจัย

1. สภาพปัจจุบันการบริหารวิชาการด้าน
การจดัการเรยีนการสอนโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานของ
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โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 1 โดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณาเปน็รายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และอยู่ในระดับปาน
กลาง 3 ขอ้ เรยีงลำาดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก ่ดา้นการดำาเนนิการเรยีนการสอน ดา้น
การดำาเนนิงานธุรการของการจดัการเรียนการสอน
ดา้นการเตรยีมการจดัการสอน ดา้นการจดัสือ่การ
สอนและเทคโนโลยี และด้านการวัดและประเมิน
ผลการสอน สภาพทีพ่งึประสงคก์ารบรหิารวชิาการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ข้อ เรียงลำาดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
ดำาเนินการเรียนการสอน ด้านการจัดสื่อการสอน
และเทคโนโลยี ด้านการดำาเนนิงานธรุการของการ
จัดการเรียนการสอนและด้านการวัดและประเมิน
ผลการสอน และด้านการเตรียมการจัดการสอน 

2. แนวทางการบรหิารวิชาการดา้นการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สรุป ดังนี้

2.1 ดา้นการวดัและประเมนิผลการสอน มี
แนวทางการพฒันาดังนี ้โรงเรยีนต้องมกีารประชมุ
วางแผนเพื่อกำาหนดระยะเวลาดำาเนินงานการวัด
และการประเมินผล เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เข้ามามสีว่นรว่มในการวดั
และการประเมินผลการศึกษา 

2.2 ดา้นการจัดส่ือการสอนและเทคโนโลยี 
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ โรงเรียนต้องกำาหนด
แนวทางในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียน
การสอนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของสถานศกึษาและมกีารวิเคราะหค์วาม
จำาเป็นในการใช้สื่อ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน จัดระบบสารสนเทศท่ีทัน
สมัยเพื่อใช้ในการตรวจสอบและมีการประเมินผล

การพัฒนาการใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2.3 ด้านการเตรียมการจัดการสอน มี
แนวทางการพัฒนาดังนี้ โรงเรียนต้องจัดให้แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำาแผนการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญและกำาหนดข้ันตอนและผู้รับผิด
ชอบในการควบคุม กำากับ ติดตาม ตรวจสอบผล
การดำาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา ประสาน
ความร่วมมือ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

2.4 ด้านการดำาเนินงานธุรการของการ
จัดการเรียนการสอน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
โรงเรยีนตอ้งกำาหนดแนวนโยบายและวางแผนการ
จดัการเรยีนการสอนและแตง่ตัง้หวัหน้ากลุม่สาระ
การเรยีนรูเ้ปน็คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบแผนงาน/
โครงการการจัดการเรียนการสอน แต่งต้ังคณะ
กรรมการในการตรวจสอบการจัดการเรียนการ
สอนของครูให้ตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
และมีแผนการติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

2.5 ด้านการดำาเนินการเรียนการสอน มี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ โรงเรียนต้องดำาเนินงาน
วชิาการและการเรยีนการสอนในรปูแบบหลากหลาย 
ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ปราชญ์ชาวบ้าน 
จัดหาวิทยากรจากภายนอกและภูมปิญัญาทอ้งถ่ิน
มาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดำาเนินการประกัน
คุณภาพทั้งการประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอกและเปิดโอกาสให้มีการ
ตรวจสอบและถว่งดลุอำานาจซึง่กนัและกนั ระหวา่ง
สถานศึกษา ประชาชน และส่วนกลาง

อภิปรายผล

1. สภาพปัจจุบันการบริหารวิชาการด้าน
การจดัการเรยีนการสอนโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานของ
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาสงักดัสำานกังาน
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เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 1 โดย
รวมอยูใ่นระดับปานกลาง โดยเฉพาะดา้นการวัดและ
ประเมนิผลการสอน มีคะแนนเฉล่ีย การดำาเนินงาน
น้อยที่สุด การดำาเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต้องอาศัยหลักการสำาคัญของการปฏิรูปการศึกษา 
คอืหลักการกระจายอำานาจ สอดคลอ้งกบัการวจิยั
ของ ขนุชยั ทยุเวียง (2551: 71-75) ไดท้ำาการวจิยั 
เร่ืองการบริหารวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรยีนสังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาขอนแก่นเขต 5 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหาร
วิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การ
บริหารวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สอดคล้องกับการวิจัยของ ประดิษฐ์ โกมุ
ทธิยานนท์ (2551: 123-126) ได้ศึกษาแนวทาง
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของศูนย์เครือ
ข่ายตำาบลบ่อสุพรรณ ผลการวิจัยพบว่า หลักการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของศูนย์เครือข่าย
ตำาบลบอ่สพุรรณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พจิารณาแตล่ะหลกัการพบวา่หลกัการกระจายอำา
นาจมีการปฏิบัติมากที่สุด 

2. แนวทางการบรหิารวิชาการดา้นการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 1สรปุได ้ดงันี้

2.1 ดา้นการวดัและประเมนิผลการสอน มี
แนวทางการพฒันา ดังนีโ้รงเรยีนต้องมกีารประชมุ
วางแผนเพื่อกำาหนดระยะเวลาดำาเนินงานการวัด
และการประเมนิผลพร้อมทัง้แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ผูร้บัผดิชอบและมีการจดัทำาระเบยีบการวดัและการ
ประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน เปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน เขา้มามสีว่น

ร่วมในการวัดและการประเมินผลการศึกษามีการ
จดัทำาปฏทินิการวดัและการประเมนิผลอยา่งชดัเจน 
สอดคล้องกับการวิจัย ของวัฒนา โรจน์เจริญชัย 
(2553: 123) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง การบริหารงาน
วชิาการโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานของสถานศกึษาใน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร 
อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารงานวิชาการด้านการวัดและประเมิน
ผลการศึกษาโดยใช้หลักการกระจายอำานาจ อยู่
ในระดับมาก คือ มีการจัดทำาระเบียบการวัดและ
การประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
จัดวางแผนการดำาเนินการวัดและประเมินผลการ
ศึกษา สถานศึกษาจะเป็นผู้จัดทำาหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติร่วม
กันและเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

2.2 ดา้นการจัดสือ่การสอนและเทคโนโลยี 
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ โรงเรียนต้องกำาหนด
แนวทางในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียน
การสอนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของสถานศึกษา วิเคราะห์ความจำาเป็น
ในการใช้สื่อ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นชุมชน
มีส่วนร่วม ใช้สื่อการเรียนที่หลากหลาย ส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ พัฒนา
สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนและมีการจัด
สือ่และเทคโนโลยเีพือ่ใชจ้ดักจิกรรม การเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาวิชาการ จัดระบบสารสนเทศที่ทัน
สมัยเพื่อใช้ในการตรวจสอบและมีการประเมินผล
การพัฒนาการใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือ
การศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ 
ชนิษฎา อินนวล (2554: 110-125) ได้ศึกษา
แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอำาเภอชายแดน จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบ
วา่ แนวทางพฒันาการบรหิารงานวชิาการของศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินใน
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อำาเภอชายแดน จังหวัดตาก ด้านการส่งเสริมและ
การพฒันาสือ่และแหลง่เรยีนรู ้โรงเรยีนควรใหก้าร
สนับสนุนการผลิตสื่อในด้านต่างๆ เช่น เงิน วัสดุ 
อุปกรณ์ ครูผู้สอนควรเข้ารับการอบรม และศึกษา
ดงูานในการจดัทำาสือ่ และการใชส่ื้อและแหลง่เรยีน
รู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3 ด้านการเตรียมการจัดการสอน มี
แนวทางการพัฒนาดังน้ี โรงเรียนต้องจัดให้แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำาแผนการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญและกำาหนดขั้นตอนและผู้รับผิด
ชอบในการควบคุม กำากับ ติดตาม ตรวจสอบผล
การดำาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้สง่เสรมิใหป้ระชาชนในชมุชนทอ้งถิน่
เข้ามามส่ีวนรว่มในกจิกรรมทางวิชาการของสถาน
ศกึษา ดำาเนนิการพฒันาตามแผนและติดตามตรวจ
สอบปรับปรุงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสถาน
ศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรพล สุด
สายเนตร (2556: 71-79) ได้ศึกษาการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บรุรัีมย ์เขต 3 จากผลการวจิยัพบวา่ เมือ่พิจารณา
โดยรวมรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียง
ลำาดบัจากดา้นทีม่คีา่เฉล่ียในระดบัสูงสุดไปหานอ้ย
ทีส่ดุ ไดแ้ก ่ดา้นหลกัการบริหารตนเอง ด้านกระจาย
อำานาจอำานาจ ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดลุดา้น
การคนือำานาจการจดัการศกึษาใหแ้ก่ประชาชนและ
ด้านการมีส่วนร่วม

2.4 ด้านการดำาเนินงานธุรการของการ
จัดการเรียนการสอน มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี
โรงเรยีนตอ้งกำาหนดแนวนโยบายและวางแผนการ
จัดการเรยีนการสอนและแตง่ตัง้หวัหน้ากลุม่สาระ
การเรียนรู้เป็นผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนแลก
เปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ สุข

พิทักษ์และคณะ (2555: 219-224) ได้ศึกษา
วิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารคุณภาพงานวิชาการ
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า มีการบริหารงานวิชาการตาม
ขอบข่ายงานวิชาการ 10 ด้าน ปัญหาการบริหาร
งานวชิาการท่ีเป็นปัญหามากทีสุ่ดคอื ขาดแคลน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทำาให้สูญเสียศักยภาพ
ในการสรา้งคุณภาพงานวิชาการรอง ลง มาคือขาด
ทมีงานวชิาการทีเ่ข้มแข็ง ทำาใหร้ะดบัผลการปฏบิตัิ
งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

2.5 ด้านการดำาเนินการเรียนการสอน มี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ โรงเรียนต้องดำาเนินงาน
วชิาการและการเรยีนการสอนในรปูแบบหลากหลาย
และเหมาะสมกบัสถานศกึษาและสง่เสริม และพฒันา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการให้ความรู้
เสริมสร้างความคิด และเทคนคิทกัษะทางวชิาการ
เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชมุชน สอดคลอ้งกบังานวจัิยของสถาพร 
ภูทองก้าน (2557: 70) ได้ทำาการวิจัยเรื่องสภาพ
การบรหิารงานวชิาการโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานของ
โรงเรียนวัดพวงแก้ว สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย
พบวา่ ดา้นการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการ
สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย ข้อที่มีค่า
เฉลีย่สงูสดุ คอื ขอ้ 8. โรงเรยีนมกีารจดับรรยากาศ
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน รองลงมา คือ ข้อ 
2. โรงเรยีนสง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอนโดยจดั
ทำาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

ผลจากการศกึษาสภาพปจัจุบนัการบรหิาร
วชิาการดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้รงเรยีน
เปน็ฐานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และสภาพที่
พงึประสงคก์ารบรหิารวชิาการดา้นการจดัการเรยีน
การสอนโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน โดยภาพรวมอยูใ่น
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ระดบัมากทีสุ่ด เรียงลำาดบัความตอ้งการจำาเปน็มาก
ไปหาน้อย ได้ดังน้ี ดา้นการวดัและประเมนิผลการ
สอน ด้านการจัดสื่อการสอนและเทคโนโลยี ด้าน
การเตรียมการจัดการสอน ด้านการดำาเนินงาน
ธุรการของการจัดการเรียนการสอนและด้านการ
ดำาเนินการเรยีนการสอน ดงันัน้ โรงเรียนควรมีการ
เปดิเวทรีบัฟงัความคิดเห็น จากชุมชน เพ่ือสง่เสรมิ
ใหม้กีารวเิคราะห์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใชร้ปูแบบ
หรือเทคนิคการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
งานวิชาการในรายละเอยีดแตล่ะดา้นของแนวทาง
การบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานของโรงเรยีน โดย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ผลการวิจัย ใน
เชิงลึกมากขึ้น

2.2 ควรทำาการวจิยัถงึการบรหิารวชิาการ
โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนสงักัดสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาอ่ืนเพือ่นำาผลการวจิยัเปน็ขอ้มูล
ในการบริหารวิชาการของโรงเรียนต่อไป
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